
 

November 2022 

 

Kære DDS medlem, 

 

Det er en fornøjelse at kunne fremsende invitation til efteruddannelseskurset 2023 på 

 

Munkebjerg Hotel, Vejle 

18. – 20. januar 2023 

 

Efteruddannelsesudvalget har sammensat et spændende program med bl.a. opdatering indenfor 

hudkræft, eksem, allergi og sår. Hør også om hidradenitis suppurativa, mastocytose og covid-19.  

Scott P. Commins, forsker i allergi og immunologi ved UNC Faculty i North Carolina, er inviteret til 

fortælle om alpha gal syndrom. Endelig vil der blive mulighed for at høre indlæg fra forskellige 

patientforeninger og der vil være indlæg fra formænd fra DDO og DDS. 

 

Efteruddannelseskurset er som altid en god mulighed for at møde kolleger og diskutere kliniske og 

praktiske emner fra hverdagen.  

 

DDS efteruddannelseskursus er støttet af lægemiddelindustrien, men de har ingen indflydelse på 

det faglige program.  

 

Selve efteruddannelseskurset starter d. 18. januar kl. 12.00 og der vil fra kl. 11.30 være sandwich 

og drikkevarer i foyeren.  

 

Den 20. januar slutter kurset og vi takker af kl. 14.00. 

 

Tilmelding og kursusafgift 

Tilmelding foregår på www.dds.nu  

Ved tilmelding bedes du oplyse om du giver tilladelse til at dit navn, email og arbejdsadresse må 

videregives til firmaer der udstiller på DDS efteruddannelseskursus 2023. 

  

DDO/DDS:   5.500 kr. (Hvis 2 DDO/DDS- deltagere deler værelse, da 8.300 kr. for to) 

YD medlemmer: 1.800 kr. (Hvis 2 YD’ere deler værelse, da 2.800 kr. for to) 

 

Beløbet bedes indsat senest 20. december 2022 ved overførsel til DDS konto i Danske Bank 

Konto nr. 3420 – 4380507641  

IBAN: DK77 3000 4380 5076 41  

SWIFT-BIC: DABADKKK.  

  

Ved tilmelding efter 20. december 2022 kan der ikke garanteres plads. 

 



Yderligere oplysninger  

For spørgsmål vedrørende tilmelding og betaling, kontakt da: Mette Skriver Nielsen  

Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99 , 8200 

Aarhus N. 

Tlf.: 2126 5287, E-mail: mettenie@rm.dk 

 

Sidste frist for tilmelding er 20. december 2022.  

 

Vel mødt! 

Med venlig hilsen 

Dansk Dermatologisk Selskab 


